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คาแถลงนโยบาย
ของ
นายสุทิน กับปะหะ นายกเทศมนตรีตาบลท่าข้าวเปลือก
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564
ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลท่าข้าวเปลือก สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่า
ข้าวเปลือกและ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี
ตาบลท่าข้าวเปลือก ตามประกาศลงวันที่ 27 เมษายน 2564 นั้น
ตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ก่ อนนายกเทศมนตรี เข้ ารั บหน้าที่ ให้ ประธานสภา
เทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล
โดยไม่ มี ก ารลงมติ ทั้ ง นี้ ภ ายใน สามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศผลการเลื อ กตั้ ง
นายกเทศมนตรี
กระผมนายสุทิน กับปะหะ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี หมายเลข 1
ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนตาบลท่าข้าวเปลือกให้เข้ามาเป็นนายกเทศมนตรี
เพื่อบริหารงานเทศบาล ขอขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้เรียกประชุม
สภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีตาบลท่าข้าวเปลือกได้แถลงนโยบายต่อสภา
เทศบาลตาบลท่าข้าวเปลือกแห่งนี้ก่อนเข้ารับหน้าที่ สิ่งสาคัญที่สุดในการแถลง
นโยบายครั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อ จะแจ้ ง กั บ ประธานสภาและสมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลท่ า
ข้าวเปลือก ตลอดถึงผู้นาหมู่บ้านและประชาชนตาบลท่าข้าวเปลือกทุกท่านได้
รับทราบว่าในการเข้ามาทาหน้าที่บริหารงานของกระผม กระผมจะทาหน้าที่
บริหารงานราชการภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 ภายใต้ ก ฎหมาย ระเบี ย บต่ า งๆ และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด
จะทาหน้าที่อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ด้วยความเสียสละ ยึดหลักความถูกต้อง
ของระเบียบ กฎหมาย โดยคานึงถึงความโปร่งใส สุจริต เป็นธรรม และตรวจสอบได้
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ประสิทธิภาพประสิทธิผล การพัฒนาเทศบาลตาบลท่าข้าวเปลือกเป็นองค์กรที่มี
คุณภาพ
กระผมมี ค วามตั้ ง ใจและหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า เทศบาลต าบลท่ าข้ าวเปลื อก
จะมีความพร้อม และสามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ
และสามารถทาให้ชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตาบลท่าข้าวเปลือก ได้รับ
ประโยชน์จากแนวทางการพัฒนา ให้เป็นชุมชนน่าอยู่ สภาพแวดล้อมที่ดี ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งนโยบายและแนวทางในการพัฒนาตาบลท่าข้าวเปลือกที่จะได้
แถลงต่อสภาเทศบาลตาบลท่าข้าวเปลือกแห่งนี้ ในแต่ละด้านมีความสอดคล้องและ
นามาจากนโยบายที่ได้ประกาศไว้ในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา โดยกระผมจะ
ยึดถือแนวทางในการพัฒนาและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้ได้จริงตามที่กล่าวไว้
บัดนี้ กระผมพร้อมที่จะนาเสนอนโยบายต่อ สภาเทศบาลตาบลท่าข้าวเปลือก
โดยผ่านทางท่านประธานสภาเทศบาลไปยังท่ านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้นาชุมชน
พี่น้องประชาชนตาบลท่าข้าวเปลือก ทุกท่านได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการ
ติดตามตรวจสอบการทางานของกระผมในโอกาสต่อไป
การพัฒนาเทศบาลตาบลท่าข้าวเปลือก ให้เป็นเทศบาลตาบลที่มีการบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยการนาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการ
มีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติภายในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรและเทศบาลตาบลท่าข้าวเปลือกเป็นองค์กรที่
มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารกิจการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุข และความ
พึงพอใจต่อประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งถือเป็นหัวใจที่สาคัญของการสร้างระบบการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือ ธรรมาภิบาล ให้เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งกระผมได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ

-3คือ การแก้ไขปัญหาทุก ๆ ด้านไปพร้อมกัน โดยยึดนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ปั จ จุ บั น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบล ดังนั้นจึงมีนโยบาย
การบริหารงาน ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ปรับปรุงก่อสร้างพัฒนาเส้นทางคมนาคมทั้งสายหลักสายรอง ถนน
เข้าพื้นที่ทาการเกษตรให้ได้มาตรฐานแข็งแรง ปลอดภัย เพื่อใช้สัญจรขนส่งสินค้า
ทั่วไปและสินค้าผลผลิตทางการเกษตรได้ทุกฤดูกาลให้ครอบคลุมเชื่อมโยงถึงกันทั่ว
ทุกหมู่บ้าน รวมถึงเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นอื่น ตาบลอื่น ที่อยู่ข้างเคียง
1.2 พัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่ทุกหมู่บ้าน โดยเฉพาะที่เป็นจุดเสี่ยงจุดอันตราย
2. ด้านเศรษฐกิจ
2.1 ส่งเสริมให้ราษฎรมีงานทาให้มีอาชีพหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวและ
พัฒนาสินค้าของกลุ่มอาชีพให้ได้มาตรฐาน
2.2

ส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

ได้แก่ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญในพื้นที่ให้มีความโดนเด่น ดึงดูด ผู้คนให้มา
เที่ยวชม
3. ด้านแหล่งน้า
3.1 ปรั บ ปรุ ง พื้ น ฟู พั ฒ นาแหล่ ง น้ าท าการเกษตร เช่ น หนองน้ า
สาธารณประโยชน์ อ่างเก็บน้า ลาห้วย ลาเหมือง คลองบึง ฝายกั้นน้า ทานบกั้น
น้า เพื่อสามารถกักเก็บน้าไว้ใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง

-43.2 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาและจัดหาแหล่งน้าดิบเพิ่มเติม
เพื่อนามาผลิตน้าประปาเพื่อการอุปโภค บริโภค ในครัวเรือน ให้ได้น้าประปาที่
สะอาดและเพียงพอกับความต้องการ
3.3 พัฒนาระบบระบายน้าสาธารณะ เช่น รางระบายน้า คศล. สอง
ข้างทาง ,สะพาน คศล. ,ท่อลอดกลม , ท่อลอดเหลี่ยม คศล. เพื่อให้มีหน้าที่ระบาย
น้าและใช้สัญจรไปมาได้สะดวก
3.4 ประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ ที่มีหน้าที่ในการ
ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลาน้า แม่น้า เช่น เขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณตลิ่งแม่น้ากก เป็นต้น
4. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1. แก้ไขปัญหาที่ทากินแก่ราษฎรโดยอาศัยความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ด้านสาธารณสุข
5.1. สนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุข สามารถบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
5.2. ดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยอาศัยความ
ร่วมมือจากทางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
6. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ประชาชนเข้าถึงการศึกษาโดยร่วมกั บ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสถานศึกษาอื่นๆ ได้แก่
โรงเรี ยน มหาวิท ยาลัย พร้ อมทั้งส่ งเสริ มประชาชนเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศที่
จาเป็นในการติดต่อสื่อสาร เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น

-57.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.1. จัดทาระบบกาจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน
ปัญหาขยะในอนาคต
8. ด้านการเมืองและการบริหาร
8.1. ส่งเสริมกิจกรรมของเด็ก เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ ผูพ้ ิการ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) สมาชิกอาสาสมัครตารวจบ้าน (สตบ.)
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ทหารกองหนุนฯ และประชาชนทั่วไป ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ท่ า นประธานสภาที่ เ คารพ กระผมขอให้ ค ามั่ นว่าจะด าเนิ น งานตาม
นโยบายที่แถลงไว้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลและแผนการดาเนินงานที่จะได้ทาต่อไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และกระผมเชื่อมั่นว่าจะได้รับ
ความร่วมมือสนับสนุนจากสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่จะร่วมกัน
ทางานให้บรรลุผลสาเร็จที่พึงประสงค์ ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ทุกประการ เพราะ
เป้าประสงค์ของเราทุกคนคือ “ประโยชน์สุขของประชาชน”
ทั้ ง นี้
นโยบายที่ น าเสนอ อยู่ ภ ายใต้ เ งื่ อ นไข อ านาจหน้ า ที่ และ
งบประมาณของเทศบาลตาบลท่าข้าวเปลือกเท่านั้น จึงขอแถลงนโยบายมาเพื่อให้
สภาเทศบาลตาบลท่าข้าวเปลือกทราบ

ขอบคุณครับ

